Necrologie 2015
Op Oudejaarsavond van het afgelopen jaar hebben we in de Hervormde kerk te Zetten de
gemeenteleden herdacht, die ons in het jaar onzes Heeren 2015 ontvallen zijn.
We noemen hieronder hun namen en wensen familie, vrienden en bekenden van de
overledenen Gods nabijheid en vertroosting toe.
05-01: mevrouw Willemina Henriëtte Brinkman-Derksen (93 jaar),
14-01: de heer Theodorus Elings (65 jaar),
11-02: mevrouw Grietje van Dijken-Coenen (87 jaar),
09-03: mevrouw Hermine Hilde van Aggelen-Gerritsen (73 jaar),
14-08: de heer Hendrik Akkerman (75 jaar) en
21-08: de heer Cornelis Verweij (83 jaar).
“Het vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras
is verdord en zijn bloem is afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.”
(1 Petrus 1 : 24 en 25).
Meeleven
Jonathan Rienstra (Zettensepad 1 te Hemmen) en zijn vriendin Anne-Louise Dekker kwamen
weer thuis na een verblijf van ongeveer drie maanden in het buitenland. We danken de
Heere voor Zijn bewarende hand over hen.
Ook denken we aan de gemeenteleden, die nog in het buitenland verblijven, zoals de heer
F.J. Hommersom (die binnenkort weer thuis hoopt te komen) en de families Van Rinsum en
Vervoorn. We wensen jullie allen Gods zegen in het nieuwe jaar en Zijn bewaring!
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
09-01-(1941): de heer H.W. van Rinsum
Stationsstraat 50 6671 AW Zetten,
18-01(-1937): de heer G. Schaap
De Loohof 38
6671 AT Zetten,
19-01(-1931): mevrouw A.F. Ariese-van Burk (k. 144) De Hoge Hof 1
6674 BR Herveld,
19-01(-1934): de heer J.G. Hendriks
Christinaplein 6 6671 ZN Zetten,
20-01(-1931): mevrouw W. Bor-Kattenbroek
Hofstaete 121
6674 GB Herveld,
20-01(-1932): mevrouw G.P. Teunissen-Vleeming
De Loohof 112
6671 AV Zetten,
21-01(-1941): mevrouw J. Elings-Stoffelen
Irenestraat 4
6671 AG Zetten.
Alle jarigen wensen we een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Bediening Heilige Doop
In de morgendienst van zondag 17 januari wordt de Heilige Doop bediend aan een kindje
van de gemeente; Ds. K. Groenendijk uit Bruchem hoopt de dienst te leiden.
De doopouders en de gemeente wensen we een gezegende dienst.
Beroepingswerk
Op woensdag 6 januari 2016 stond het beroepingswerk op de agenda van de kerkenraad.
Hopelijk kunnen we u op korte termijn nadere mededelingen doen over het resultaat van
de beraadslagingen. Moge de Heere het beroepingswerk zegenen!

Yoyakim Figueras uit Israël in Nederland
Zoals u bij de Algemene Berichten hebt kunnen lezen, spreekt Yoyakim Figueras op
woensdag 27 januari om 19.30 uur in het verenigingsgebouw te Valburg over het
thema: “Mijn leven als Messiasbelijdende gelovige in Israël”.
Gemeente, een gelegenheid om de de Messiasbelijdende Joden te steunen; uw
aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
Catechisaties
Op donderdag 14 januari gaan de catecheses op de gebruikelijke tijden weer beginnen;
zegene de Heere de inspanningen van kand. J. Hogenhout voor de jongeren van de
gemeente!
Bijbelkring
In het jaar onzes Heeren 2016 op 19 januari hopen we als Bijbelkring weer bij elkaar te
komen, om 20.00 uur in “de Hoeksteen”. We willen dan behandelen uit de Petrusbrief
hoofdstuk 7, te weten 1. Petrus 2 : 1 – 3. Ging het de vorige keer over “Wees heilig”, nu
gaan we verder met de “Heiligmaking”: van snoei- tot bloeiproces.
Een ieder van harte welkom, een gezegende bijeenkomst, in biddend opzicht tot de Heere!
Jonge-lidmatenkring
De kerkenraad heeft kand. J. Hogenhout bereid gevonden de Jonge-lidmatenkring
gedurende drie avonden te leiden. Het betreft de vrijdagavonden 22 januari, 19 februari en
11 of 18 maart (tussen deze twee avonden kan later een keuze gemaakt worden).
We hopen, dat de acht jongeren, die zich opgegeven hebben, in getrouwheid aanwezig zijn.
Graag roepen we andere jonge lidmaten op om zich alsnog bij de scriba aan te melden
(jan.duijzer@gmail.com). Bidden we om gezegende avonden met elkaar!
Ouderenmiddag.
Maandag 18 januari is er de eerste bijeenkomst van de ouderenmiddag in het nieuwe jaar.
Deze middag begint om 14:00 uur in de Hoeksteen te Zetten.
Zoals gewoonlijk, beginnen we met de meditatie en na de pauze is het de bedoeling om
creatief met elkaar bezig te zijn.
We hopen u allen in het nieuwe jaar weer te ontmoeten.
We nodigen u van harte uit en hopen op een gezellige en fijne middag met elkaar.
Het bestuur.
Vrouwenvereniging Saron
Op dinsdag 12 januari 2016 hebben we weer een bijeenkomst van vrouwenvereniging
Saron. Op deze morgen willen we Bijbelstudie 5 uit het oktobernummer van de Hervormde
Vrouw behandelen.
Boven deze Bijbelstudie staat: “Sterven voor Jezus wederkomst!” De gedachte, dat de
Heere Jezus ieder moment kon terugkomen gaf een diepe blijdschap bij de gemeente van
Thessalonica. Hoe is dit bij ons? Verlangen wij naar zijn komst? Wat zou het heerlijk zijn als

we veel meer met elkaar spraken over de christelijke hoop, over dat uitzien! Deze morgen
gaan we dat ook doen naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit 1 Thessalonicenzen 4.
Ook zal er deze morgen een bestuursverkiezing zijn voor de functie van voorzitter; we
bidden of God deze verkiezing zegent en ons een nieuwe voorzitter geeft uit Zijn Hand.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in “De Hoeksteen” te Zetten en ze begint om 9:15 uur,
vanaf 8:45 uur staan de koffie en thee klaar. Ben je niet eerder geweest, van harte welkom!
Er is kinderoppas. Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur.
Mannenvereniging Deo gratia
Ook in 2016 hoopt de mannenvereniging weer bijeen te komen rondom het geopende
Woord: woensdag 13 januari 2016 is er om 20.00 uur mannenvereniging in de Hoeksteen.
De stof, die we dan hopen te behandelen komt uit het decembernummer (12) van het jaar
2015 van “de Hervormde vaan”. We willen dan de Romeinen brief behandelen en wel Rom.
7 : 14 - 26 over de geestelijke strijd, van Ds. C.H. Bijl. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
Maandelijkse lunch
De vijf plaatselijke kerken van Zetten en Hemmen hebben het initiatief opgepakt om
maandelijks (met uitzondering van juli en augustus) een lunch te organiseren voor met
name mensen, die in moeilijke omstandigheden verkeren: mensen die alleen zijn, weinig of
geen sociale contacten hebben, die financieel nauwelijks kunnen rondkomen etc.
De eerste keer zal zijn op dinsdag 12 januari vanaf 12.00 uur in de Rank en vervolgens
iedere tweede dinsdag van de maand. In de kerkbank vind u een flyer om uit te delen aan
hen, die daar volgens u in aanmerking voor komen.
Verder zijn we nog op zoek naar mensen, die willen meehelpen. Als u nog vragen hebt, kunt
u terecht bij: mw. Sabine Kalisvaart, tel: 452278 of dhr. Kees Blokland 06 18125022,
cjblokland@hetnet.nl. Uw medewerking wordt op prijs gesteld!
Werkvakantie Hongarije
We kijken terug op een geslaagde Sing-in, j.l. 12 december en een fijne ontmoeting na
afloop. Als u er niet was, heeft u zeker wat gemist. De collecte bij de uitgang heeft een
mooie opbrengst opgeleverd van € 460,- en er kwam nog een gift na van € 20,-. Hartelijke
dank daarvoor. Ook waren er verschillende positieve reacties en de suggestie om dit vooral
nog een keer te doen. Daar gaan we zeker over nadenken.
Zo zullen dit jaar nog een aantal acties gepland worden. De volgende actie kunt u vast
noteren: op zaterdag 13 februari zal de Hoeksteen ‘verbouwd’ worden tot een heus
restaurant, waarin verschillende gerechten geserveerd worden. U kunt zich opgeven door
bijgevoegd formulier in te vullen en te deponeren in de dozen bij de in-/uitgang van de kerk
of in te leveren bij Antoinette Pater, Marshalstraat 40, antoinettepater@live.nl of bij Kees
Blokland, Holstraat 50, cjblokland@hetnet.nl. Reservering kan ook via e-mail.
De projectcommissie
(Willy, Marieke, Diana, Lonneke, Antoinette, Dick, Kees, Bram, Mariëlle en Willy)

Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
8 nov Onderhoud Hoeksteen
8 nov Instandhouding Erediensten
15 nov Plaatselijk Kerkenwerk
15 nov Luisterend Dienen
22 nov Instandhouding Predikantsplaats
22 nov Verwarming kerkgebouw
29 nov Onderhoud Hoeksteen
29 nov Noodhulp Vluchtelingen
6 dec Plaatselijk Kerkenwerk
6 dec St. HOE Oltalom
24 nov Gift via Br. Stobbelaar Kerstviering ouderen
2 dec Giften via Br. Stobbelaar (3*10)
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Begroting 2016
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 9 december 2015 de ontwerpbegroting 2016
vastgesteld. Deze ligt van maandag 11 tot en met vrijdag 15 januari 2016 ter inzage bij de
penningmeester van het college van kerkrentmeesters, B.G. van de Kieft, Martin Luther
Kingplantsoen 4 te Zetten. Indien u de stukken wilt inzien, gelieve u telefonisch een
afspraak te maken (453761).
Kerkbalans 2015 / 2016
Afgelopen jaar heeft de gemeente € 56.722,- bijgedragen in het kader van de actie
Kerkbalans, hetgeen ongeveer € 400,- minder is dan het eindresultaat van 2014, maar bijna
€ 2.000,- meer dan in januari 2015 toegezegd werd. De kerkenraad is de Heere dankbaar
voor de financiële inspanningen van de gemeente.
Dit jaar loopt Kerkbalans van 17 tot en met 30 januari: op zondag 17 januari hopen we de
actie in de voorbede op te dragen, waarna op maandag 18 januari de startavond voor de
vrijwilligers om 20.00 uur begint. In het verdere van de week kunt u één van hen aan de
deur verwachten, waarna in de week van 25 januari de antwoord-envelop met uw
toezegging opgehaald wordt.
Uw steun en gebed zijn ook dit jaar weer nodig om de verkondiging van Gods Woord in de
gemeente mogelijk te maken. Bovenal mogen we echter vertrouwen, dat de Heere Zijn
gemeente in stand houdt. God zegene u en uw gaven!
Het college van kerkrentmeesters.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 12 januari komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen,
woensdag 13 januari begint de bijeenkomst van de mannenvereniging “Deo gratia” om
20.00 uur,
donderdag 14 januari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
maandag 18 januari begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur,
dinsdag 19 januari wordt er om 20.00 uur Bijbelkring gehouden, terwijl op

donderdag 21 januari de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeenkomt.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “De Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
10 jan Anne Co de Kat, Anne Marleen de Kat, Huib Hendriks
17 jan Frederike Veldman, Hester van Deelen, Sanne Hendriks
24 jan Bernice Visser, Dorieke de Kat, Anne Ruth Lekkerkerker
Nieuwjaarsgroet (1)
“Tot hier hebt Ge ons gebracht
Heer’ , wees geprezen
voor alles wat Gij ooit
ons hebt bewezen.
Op U vertrouwen wij,
Gij zult ons beide,
en met Uw stof en staf
ons blijven wijden.”
Hartelijk dank voor de vele goede wensen, die wij ter gelegenheid van het Kerstfeest en het
nieuwe jaar uit uw / jullie midden ontvingen.
Ook u / jullie wensen wij Gods zegen voor het jaar 2016.
Familie J. Muller
Kerkstraat 16,
2971 AL Bleskensgraaf.
Namens kerkenraad en gemeente wensen we Ds. Muller, zijn vrouw en verdere familie van
harte Gods zegen op het nieuwbegonnen jaar!
Nieuwjaarsgroet (2)
Gemeente,
Hartelijk dank voor al de goede wensen, die wij van u hebben ontvangen. Wij wensen u
allen Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar, in het bijzonder de zieken en de
ouderen. Hartelijke groet,
Fam. J.H.Stobbelaar.
De kerkenraad en de gemeente wensen pastoraal medewerker Stobbelaar en zijn vrouw
een gezegend 2016 toe, in het bijzonder broeder Stobbelaar zegen op het werk in de
gemeente!
Groet
De kerkenraad wenst u allen een gezond en voorspoedig 2016 toe, daarbij biddend, dat we
mogen verblijven onder de zegenende handen van de Heere!
Scriba Duijzer.

